
والفجر. وليششال عشششر. والشششفعقال الله سبحانه وتعععالى : (( 
 )) كععل هععذه إقسععامات بععالفجر، وليععالوالوتر. والليل إذا يسششر

عشر، والشفع والوتر، والليععل إذا يسععر، خمسععة أشععياء أقسععم اللععه
 )) هو النور الساطع الذي يكععونوالفجرتعالى بها، الول: الفجر (( 

قفي القفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس
ما بين ساعة وايثنتين ويثليثين دقيقة، إلى ساعة وسبع عشرة دقيقععة،
اا تطول الحصة مععا بيععن الفجععر ويختلف باختل ف الفصول، يعني أحيان
اا تقصععر حسععب الفصععول، والفجععر قفجععران: وطلوع الشمس، وأحيانعع

، والمقصود بالفجر هنا الفجععر الصععادق،وفجر كاذب، فجر صادق
:والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من يثليثة وجوه

ال قفععي السععماء ليععسالوجه الول : الفجععر الكععاذب يكععون مسععتطي
اا يمتععد مععن ال، وأمععا الفجععر الصععادق يكععون عرضعع اا ولكنععه طععو عرضعع

: أن الفجععر الصععادق ل ظلمععةالفرق الثانيالشمال إلى الجنوب. 
بعده، بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس، وأما الفجر الكاذب قفععإنه
يكون بعده ظلمة، قفإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضععياء،

اا ؛ لنه يضمحل ويزول.  : أن الفجععرالفرق الثششالثولهذا سمي كاذب
الصادق متصل بالقفق، أما الفجر الكاذب قفععبينه وبيععن القفععق ظلمععة،
هذه يثليثة قفروق آقفاقية حسية يعرقفها الناس إذا كععانوا قفععي الععبر، أمععا
قفععي المععدن قفل يعرقفععون ذلععك، لن النععوار تحجععب هععذه العلمععات.
وأقسم الله بععالفجر لنععه ابتععداء النهععار، وهععو قفععي الحقيقععة انتقععال ،
ه لنعه ل انتقال من ظلمة دامسة إلعى قفجعر سعاطع، وأقسععم اللعه ب
يقدر على التيان بهذا الفجر إل الله عز وجععل كمععا قععال اللععه تبععارك

اا إلىوتعالى: ((  قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمد
يوم القيامة من إله غير الله يششأتيكم بضششياء أفل تسششمعون
)) وأقسم الله بالفجر لنه يترتب عليه أحكام شرعية، مثل: إمسععاك
الصائم، قفإنه إذا طلع الفجر وجب علععى الصععائم أن يمسععك إذا كععان
اا: ال إذا أراد أن يتععم صععومه، ويععترتب عليععه أيضعع اا أو نف صععومه قفرضعع
دخول وقت صلة الفجر، وهما حكمععان شععرعيان عظيمععان، أهمهمععا
دخول وقت الصلة، أي أنه يجب أن نراعي الفجععر مععن أجععل دخععول
وقت الصلة أكثر مما نراعيه من أجععل المسعاك قفععي حالعة الصعوم،
لماذا ؟ لننا قفي المساك عن المفطرات قفي الصيام لععو قفرضععنا أننععا
أخطأنا قفإننا بنينا على أصععل وهععو بقععاء الليععل، لكععن قفععي الصععلة لععو



أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا علععى أصععل، لن الصععل بقععاء
الليل وعدم دخول وقت الصلة، ولهذا لععو أن النسععان صععلى الفجععر
قبل دخول وقت الصلة بدقيقة واحدة قفصلته نفل ول تبرأ بها ذمته،
مم ندعوكم ع أيها الخوة عع إلعى ملحظعة هعذه المسعألة، أعنععي ثيث ومن 
اا مععن المععؤذنين يؤذنعون العناية بدخول وقت صععلة الفجععر، لن كععثير
قبل الفجر وهذا غلط، لن الذان قبل الوقت ليععس بمشععروع لقععول

إذا حضرت الصششل ةالنبي صععلى اللععه عليععه وعلععى آلععه وسععلم: ( 
 )، ومتى يكون حضور الصلة ؟ أسععألكم ، إذافليؤذن لكم أحدكم

دخل وقتها، قفلو أذن النسان قبععل دخععول وقععت الصععلة قفععأذانه غيععر
اا من أجععل صحيح يجب عليه العادة، والعناية بدخول الفجر مهمة جد

 )) قيععل المععرادوليال عشرمراعاة وقت الصلة. وقوله تعالى: (( 
بعالليالي العشععر عشععر ذي الحجععة، وأطلععق علععى اليععام ليععالي، لن
اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها اليام، واليععام يععراد
بها الليالي، وقيل المراد بعالليالي العشر،  ليال العشععر الخيععرة مععن
رمضان. أما على الول الذين يقولععون المععراد بالليععال العشععر عشععر
ذي الحجة، قفلن عشر ذي الحجة أيام قفاضلة قال قفيهععا النععبي صععلى

 ما من أيام العمل الصششالح فيهششنالله عليه وعلى آله وسلم: (
) قععالوا: ول الجهععاد قفععيأحب إلى الله من هذه اليام العشششر 

ول الجهاد في سبيل اللششه إل رجششل خششرجسبيل الله؟ قال: ( 
 ). وأما الععذين قععالوا:بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

إن المراد بالليال العشر هي ليال عشر رمضان الخيرة، قفقععالوا: إن
الصل قفي الليالي أنها الليالي وما هي اليام، وقالوا: إن ليال العشر

خيرالخيرة من رمضان قفيها ليلة القدر التي قال اللععه عنهععا أنهععا(( 
فيها يفرق  ((.وقال)) ليلة مباركة ))، وقال: (( من ألف شهر
(( ، وهذا القول أرجععح مععن القععول الول، وإن كععانكل أمر حكيم 

القول الول هو قول الجمهور، لكن اللفظ ل يسعف قععول الجمهععور،
ن رمضعان، ا الليعالي العشعر الواخعر م وإنما يرجح القول الثاني أنه
وأقسععم اللععه بهععا لشععرقفها، ولن قفيهععا ليلععة القععدر، ولن المسععلمين
يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت قفريضة من قفرائض السععلم
وأركان السععلم، قفلعذلك أقسعم اللعه بهعذه الليعالي.  وأمعا قعوله: ((

 )) قفقيل: إن المراد به كل الخلق، كل الخلععق إمععاوالشفع والوتر
شفع وإما وتر، صح ، كل الخلق إما شفع وإمععا وتععر واللععه عععز وجععل



يقول: (( ومن كل شيء خلقنا زوجين )). قفالعبادات إمععا شععفع وإمععا
اا من شفع ووتر، وتر، قفيكون المراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوق
اا من شفع ووتر، وقيعل: المعراد بالشعفع الخلعق وكل ما كان مشروع
كلهم، والمراد بالوتر الله عععز وجععل. واعلمععوا أن قععوله والععوتر قفيهععا

ووترقراءتععان صععحيحتان ((  ووتر ) )) و(( والش ) يعنععي لععو قلععت ((الش
ووتر تتر )) صععح ولععو قلععت (( والشفع وال وو  )) صععحوالشفع والشش

اا، قفقالوا إن الشفع هو الخلق ؛ لن المخلوقععات كلهععا مكونععة مععن أيض
ووتر هععوومن كل شيء خلقنا زوجينشيئين ((  تتر أو العع ثو  )) والعع

للم: (  إن الله وتر يحب الوترالله لقول النبي صلى الله عليه وس
)، وإذا كععانت اليععة تحتمععل معنييععن ول مناقفععاة بينهمععا قفلتكععن لكععل
المعاني التي تحتملها الية، وهذه القاعدة قفي علم التفسير أن اليععة
إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما ل يناقفي الخر قفهي محمولععة علععى

اا. قال تعالى: ((  ااوالليل إذا يسرالمعنيين جميع  )) أقسم الله أيض
بالليل إذا يسري، والسري: هو السير قفي الليل، والليل ع كما نعلم ععع
يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر قفهو يمشي الزمععن يمشععي
اا قفي سريان، قفأقسم الله به لما قفي ساعاته من ما يتوقف، قفهو دائم
العبادات كصلة المغرب، والعشاء، وقيام الليل، والععوتر وغيععر ذلععك،
ولن قفي الليل مناسبة عظيمة وهي أن الله عز وجل ينزل كععل ليلععة

مششنإلععى السععماء الععدنيا حيععن يبقععى يثلععث الليععل الخععر قفيقععول: ( 
يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، مششن يسششألني

 ) ولهععذا نقععول: إن الثلععثفأعطيه، من يستغفرني فأغفر له
الخععر مععن الليععل إنععه وقععت إجابععة، قفينبغععي أن ينتهععز النسععان هععذه
الفرصة قفيقوم لله عز وجل يتهجد ويعدعو اللعه سعبحانه وتععالى بمعا
شاء من خير الدنيا والخرة لعله يصاد ف ساعة إجابة ينتفععع بهععا قفععي

هل فششي ذلششك قسششمدنياه وأخراه.  يقول الله تبععارك وتعععالى (( 
ألم تر كيف فعل ربك بعاد. )) ،  يقول الله تعالى (( لذي حجر

 )) الخطاب هنا لكل مععن يععوجه إليععه هععذا الكتععابإرم ذات العماد
اا ألععم تععر أيهععا المخععاطب العزيز وهععم البشععر كلهععم بععل والجععن أيضعع

 )) يعني ما الععذي قفعععلكيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد((
وب الجزيعرة العربيعة، أرسعل اللعه بهم؟ وعاد قبيلة معروقفة قفعي جن
اا عليه الصلة والسلم قفبلغهم الرسالة ولكنهم عتععوا تعالى إليهم هود

أولم يششروا أنوبغوا وقالوا من أشد منا قوة قععال اللععه تعععالى: (( 



اللششه الششذي خلقهششم هششو أشششد منهششم قششو ة وكششانوا بآياتنششا
)). قفهم اقفتخروا قفي قوتهم ولكن اللععه بيععن أنهععم ضعععفاءيجحدون 

 ))أولم يروا أن الله الذي خلقهششمأمام قوة الله ولهذا قال: (( 
 )) ليععبينالذي خلقهمولم يقل أن الله أشد منهم قوة بل قال: (( 

ضعفهم وأنه جل وعل أقوى منهم، لن الخالق أقوى من المخلوق ((
أن الله الذي خلقهم هششو أشششد منهششم قششو ة وكششانوا بآياتنششا
اا فششي أيششام نحسششات اا صرصر يجحدون. فأرسلنا عليهم ريح
ي الحيشا ة الشدنيا ولعشذاب الخشر ة لنذيقهم عذاب الخزي ف

ألم تششر كيششف فعششل)). كنععا نقععول: (( أخزى وهم ل ينصرون 
)) والذي قفعل الله بهم أنه أرسل عليهم الريعح العقيععم ((ربك بعاد 

اا ، فششترى سخرها عليهم سششبع ليششال وثمانيششة أيششام حسششوم
))، ((القششوى فيهششا صششرعى كششأنهم أعجششاز نخششل خاويششة 

 ))، وهععذا السععتفهام الععذي لفععتفأصبحوا ل يرى إل مساكنهم
الله قفيه النظر إلى ما قفعل بهؤلء يراد بععه العتبععار يعنععي اعتععبر أيهععا
أأذيقععوا للم بهععؤلء كيععف  لذب للرسول محمد صلى الله عليععه وسعع المك

 وما هششي مششن الظششالمينهذا العذاب، وقد قععال اللععه تعععالى: ((
)) هذه اسم للقبيلععة، وقيععل اسععم للقريععة،إرم  )). وقوله: (( ببعيد

وقيل غير ذلك، قفسواء كانت اسما للقبيلة أو اسما للقرية قفععإن اللععه
اا مععع أنهععم أقويععاء. وقععوله: ((  ال عظيمعع ذاتتعععالى نكععل بهععم نكععا

 )) يعني أصععحابالتي لم يخلق مثلها في البلد ))،  (( العماد
التي لم يخلق مثلها فششي البلد)): البنية القوية ،(( العماد (( 

)): أي لم يصنع مثلها قفي البلد ؛ لنها قوية ومحكمة، وهذا هععو الععذي
ثمن أشد منا قععوة؟ وقفععي قععوله تعععالى: ((  لم يخلششقغرهم وقالوا: 

 )) مععع أن الععذي صععنعها الدمععي دليععل علععى أنمثلها فششي البلد
الدمي قد يوصف بالخلق قفيقال خلععق كععذا، ومنععه قععول النععبي عليععه

 )،يقال لهم أحيوا مششا خلقتششمالصلة والسلم قفي المصورين ( 
لكن الخلق الذي ينسب للبشر بل الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس
هو الخلق المنسوب إلى الله. الخلق المنسوب إلى اللععه إيجععاد بعععد
إعدام وتحويل وتغيير، أمععا الخلععق المنسععوب لغيععر اللععه قفهععو مجععرد
ال: هذا الباب من خشععب، مععن تحويل، تحويل وتغيير، وأضرب لكم مث
الذي خلق الخشب؟ الله، ل يمكععن للبشععر أن يخلقععوه، لكععن البشععر
يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخشب إلى أبععواب، إلععى



دواليب، وما أشبه ذلك، قفالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلععق
المنسوب للخالق ؛ والفرق ؟ أجيبوا، الخلق المنسوب للخععالق إيجععاد
من عدم وهذا ل يستطيعه أحد، والمنسوب للمخلوق تغييععر وتحويععل
يحول الشيء من صفة إلى صفة، أما أن يغير الذوات بمعنععى يجعععل
اا، أو معا أشععبه ذلعك قفهععذا مسعتحيل ل الذهب قفضة، أو الفضعة حديعد

وثمود الششذين جششابوايمكن إل لله وحده ل شريك له.  يثم قال: (( 
 )) يثمود :هععم قععوم صععالح ومسععاكنهم معروقفععة الن،الصخر بالواد

كما قال تعععالى: (( ولقععد كععذب أصععحاب الحجععر المرسععلين )). قفععي
) ذكر الله أن يثمود كانوا قفي بلد الحجر وهي معروقفةالر )سورة (( 

مر عليها النبي صلى الله عليععه وعلععى آلععه وسععلم قفععي طريقععه إلععى
للم وقععال: (  لنع رأسه صلى الله عليه وسعع ل تدخلواتبوك وأسرع وق

علششى هششؤلء القششوم المعششذبين إل أن تكونششوا بششاكين، أن
)، هؤلء القوم أعطاهم اللعه قعوة حعتىيصيبكم مثل ما أصابهم 

صاروا يخرقون الجبال، والحصى، والصخور العظيمة ويصنعون منهععا
اا ولهذا قال: ((   )) أي: وادي يثمععود، وهععوجابوا الصخر بششالوادبيوت

اا قفعل الله بهم ما قفعل من العذاب والنكال حيث معرو ف، هؤلء أيض
قيل لهم تمتعوا قفي داركم يثليثة أيام، يثععم بعععد الثليثععة اليععام أخععذتهم
الصيحة والرجفة قفأصبحوا قفي ديارهم جايثمين، قفعلينا أيها الخععوة أن
نعتبر بحال هؤلء المكذبين الععذين صععار مععآلهم إلععى الهلك والععدمار،
أتهلععك بمععا أهلكععت بععه المععم السععابقة بهععذا أيعلم أن هذه المة لن  ول
العذاب العام، قفإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سععأل اللععه
أيهلكهم بسنة بعامة ولكن قد تهلك هذه المة بعأن يجعععل تعالى أن ل 
الله بأسهم بينهععم، قفتجععري بينهععم الحععروب والمقاتلعة، ويكععون هلك
بعضهم على يد بعععض، ل بشععيء ينععزل مععن السععماء كمععا صععنع اللععه
تعالى بالمم السابقة، ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منهععا
وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم علععى بعععض، وأن
اا الهدوء، وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السععؤال، قفععإن نلزم دائم
ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسععلم، وكععم مععن
كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيو ف الباترة، قفالواجب الحععذر مععن
الفتن، وأن نكون أمة متآلفة متحابععة، يتطلععب كععل واحععد منععا العععذر
اا لما قفيه الخير لخيه إذا رأى منه ما يكره. نسأل الله أن يوقفقنا جميع
والصل ح وأن يجمععع قلوبنععا علععى طععاعته. قععال اللععه تبععارك وتعععالى:



 ألم تر كيف فعل ربك بعششاد. إرم ذات العمششاد. الششتي لششم((
يخلششق مثلهششا فششي البلد . وثمششود الششذين جششابوا الصششخر

 )) قفرعععونفرعون  ))،  قال: (( وقفرعععون ذي الوتععاد ))(( بالواد
هو الذي أرسل الله إليععه موسععى عليععه الصععلة والسععلم، وكععان قععد
استذل بني إسرائيل قفي مصر، يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، وقععد
لدى بععه إلععى هععذه الفعلععة القبيحععة، اختلف العلماء قفي السبب الذي أ
لماذا يقتل البناء ويبقي النساء؟! قفقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا
له إنه سيولد قفي بني إسرائيل رجل يكععون هلكععك علععى يععده قفصععار
يقتل البناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قععال: إنععه قفعععل ذلععك
أقتلععت رجالهععا مععن أجععل أن يضعععف بنععي إسععرائيل ؛ لن المععة إذا 
واستبقيت نسائها ذلت بل شععك، قفععالول تعليععل أهععل اليثععر، والثععاني
اا قععد تعليل أهل النظر ع أهل العقل ع ول يبعد أن يكون المران جميع
صارا علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي
كان هلك قفرعون على يده تربى قفي نفس بيت قفرعون، قفإن امععرأة
قفرعون التقطته وربته قفي بيت قفرعون، قفرعون اسععتكبر قفععي الرض

)) وقال لهم: ((أنا ربكم العلى وعل قفي الرض وقال لقومه: (( 
أم أنا خيششر مششن )) وقال لهم: (( ما علمت لكم من إله غيري

 )) ، قععالول يكاد يششبين )) يعني موسى (( هذا الذي هو مهين
 )). وتعلمععون أنععه قععالفاستخف قومه فأطاعوهالله تعالى: (( 

اا لهم: ((  أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجريلقومه مقرر
 )). قفاقفتخر بالنهار وهععي الميععاه قفععأغرقمن تحتي أفل تبصرون

)): أي ذي القوة، لن جنوده كانواوفرعون ذي الوتاد بالماء. (( 
له بمنزلة الوتد، والوتد كمععا نعلععم تربععط بععه حبععال الخيمععة قفتسععتقر
وتثبت، قفله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكععاهن وغيععر ذلععك لكععن

الذين طغششوا فششيالله سبحانه قفععوق كععل شععيء. قععال تعععالى: (( 
إنا لما طغششى )) الطغيان مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى: (( البلد

 )). أي لمععا زاد المععاء حملنععاكم قفععيالماء حملناكم في الجارية
الجارية يعني بذلك السفينة التي صنعها نو ح عليععه الصععلة والسععلم،

 )) أي: زادوا عن حععدهم واعتععدوا علععىطغوا في البلدقفمعنى (( 
 )) الفسععاد، هععل هععو الفسععادفأكثروا فيها الفسادعباد الله. (( 

الحسععي أو المعنععوي؟ الجععواب هععو: الفسععاد المعنععوي، والفسععاد
المعنوي يتبعه الفسععاد الحسععي،أنتععم معنععا؟ الفسععاد المعنععوي يتبعععه



ولو أنالفساد الحسي، ودليل ذلععك قععول اللععه تبععارك وتعععالى: (( 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء

 )). ولهععذاوالرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
قال بعض العلماء قفي قععوله تعععالى: (( ول تفسععدوا قفععي الرض بعععد
إصلحها )). قالوا: ل تفسدوها بالمعاصي، وعلى هذا قفيكون قععوله ((

 )) أي: الفسععاد المعنععوي، لكععن الفسععادفششأكثروا فيهششا الفسششاد
المعنوي يتبعه الفساد الحسي، وكان قفيما سععبق مععن المععم أن اللععه
تعالى يدمر هؤلء المكذبين عن آخرهعم، لكعن هعذه المعة رقفععع اللعه
عنها هذا النوع من العقوبات، وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهععم،
اا، وعلععى هععذا قفمععا حصععل مععن هععم قفيمععا بينهععم يععدمر بعضععهم بعضعع
اا إنما هو اا، ومن تدمير بعضهم بعض المسلمين من اقتتال بعضهم بعض
بسبب إيش؟ إنما سببه المعاصي والذنوب، يسلط الله بعضهم علععى
بعض ويكون هذا عقوبععة مععن اللععه سععبحانه وتعععالى. ولهععذا قععال :((
فششأكثروا فيهششا الفسششاد )).  (( فصششب عليهششم ربششك سششوط

 )): والصب معرو ف أنه يكون مععن قفععوق،صب عليهم)) (( عذاب 
سوطوالعذاب الذي أتى هؤلء من قفوق من عند الله عز وجل. و(( 

 )) السوط هو العصا الععذي يضععرب بععه، ومعلععوم أن الضععربعذاب
بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا السوط الذي صبه الله تعععالى علععى
عاد، ويثمود، وقفرعون، هل هو العصا المعععرو ف الععذي نعععر ف، أو أنععه
عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب: الثاني عصععا عععذاب أهلكهععم وأبععادهم.
نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم قفيما سبق من المم عبرة نتعععظ
بها وننتفع بها، ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين، إنه على كععل
شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينععا محمععد وعلععى آلععه وصععحبه

 )): الخطععاب هنععاإن ربك لبالمرصادأجمعين. قال الله تعالى: (( 
ن يتعوجه إليعه للنبي صعلى اللعه عليعه وعلعى آلعه وسعلم، أو لكعل م
الخطاب، يبين الله عز وجل أنه بالمرصعاد لكعل معن طغععى واعتععدى
وتكبر، قفإنه له بالمرصاد سععو ف يعععاقبه ويؤاخععذه، وهععذا المعنععى لععه

 أفلم يسيروانظائر قفي القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى: ((
في الرض فينظروا كيف كششان عاقبششة الششذين مششن قبلهششم

 )). وكقول شعععيب لقععومه:دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم(( 

)). قفسنة الله سبحانه وتعععالىصالح وما قوم لوط منكم ببعيد 



واحععدة قفععي المكععذبين لرسععله، المسععتكبرين عععن عبععادته هععو لهععم
بالمرصععاد، وهععذه اليععة تفيععد التهديععد والوعيععد لمععن حععاول، أو لمععن

فأمااستكبر عن عبادة الله، أو كذب خبره.  يثم قععال عععز وجععل: (( 
النسششان إذا مششا ابتله ربششه فششأكرمه ونعمششه فيقششول رب
أكرمن. وأما إذا ما ابتله فقدر عليششه رزقششه فيقششول ربششي

 )) البتلء من الله عز وجل يكععون بععالخير وبالشععر كمععا قععالأهانن
أيبتلععى النسععانونبلششوكم بالشششر والخيششر فتنششةتعععالى: ((   )). قف

بالخير ليبلوه الله عز وجععل أيشععكر أم يكفععر، ويبتلععى بالشععر ليبلععوه
اا دائععرة بيععن خيععر أيصبر أم يفجر، وأحوال النسان كما تعلمون جميع
وشر، بين خير يلئمه ويسعره، وبيعن شعر ل يلئمعه ول يسعره، وكلعه
ابتلء مععن اللععه، والنسععان بطععبيعته النسععانية المبنيععة علععى الظلععم

)): يعنعععيرب أكرمن والجهل إذا ابتله ربه قفأكرمه ونعمه يقول (( 
أنني أهععل للكععرام ول يعععتر ف بفضععل اللععه عععز وجععل، وهععذا كقععوله

)). لمععا ذكععر بنعمععةقال إنما أوتيته على علم عندي تعالى: (( 
 )) ولععم يعععتر فإنما أوتيته على علششم عنششديالله عليه قال: (( 

بفضل الله، وما أكثر الناس الذين هذه حععالهم إذا أكرمهععم اللععه عععز
وجل ونعمهم، قالوا: هذا إكرام من الله لنا ؛ لننا أهل لععذلك، ولععو أن
اا بنعمتععه لععم اا بفضله وتحديث النسان قال: إن الله أكرمني بكذا اعتراقف
يكن عليه قفي ذلك بععأس، لكععن إذا قععال: أكرمنععي، يعنععي أننععي أهععل
اا علععى أحععدهم قععال: ال كبير القوم إذا نزل ضيف للكرام، كما يقول مث

وأما إذا ما ابتله فقدر عليهأكرمني قفلن ؛ لنني أهل لذلك.  (( 
 )): يعنيفيقول ربي أهانن )): يعني ضيق عليه الرزق (( رزقه

اا، يقول إن الله تعالى ظلمني قفأهععانني، ولععم يرزقنععي كمععا رزق قفلنعع
اا، قفصععار عنععد الرخععاء ل يشععكر، يعجععب ولم يكرمني كمععا أكععرم قفلنعع
نفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة ل يصبر بل يعترض على ربععه

اا، أمععاربي أهاننويقول ((   ))، وهذا حال النسععان باعتبععاره إنسععان
لعمه شععكر ربععه علععى المؤمن قفليس كذلك، المؤمن إذا أكرمه الله ون
ذلك، ورأى أن هذا قفضل من الله عز وجل وإحسان، وليس من بععاب
الكرام الذي يقدم لصععاحبه علععى أنععه مسععتحق، وإذا ابتله اللععه عععز
وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب، وقال هعذا بعذنبي، والعرب عععز
اا عنععد اا عنععد البلء، شععاكر وجل لم يهني ولم يظلمنععي، قفيكععون صععابر
الرخاء، وقفي اليتين إشارة إلععى أنععه يجععب علععى النسعان أن يتبصععر



ال: لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد منععي أن قفيقول مث
أشكر. لماذا ابتلني الله بالفقر، بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريععد منععي
اا لنفسععه حععتى ل يكععون مثععل حععال النسععان أن أصبر. قفليكن محاسب

)) يعنععي لععمكل المبنية على الجهل والظلم،  ولهذا قععال تعععالى: (( 
اا لك لنك مسععتحق ولكنععه تفضععل منععه، ولععم يعطك ما أعطاك إكرام
يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته وعععدله. يثععم قععال

 )) يعني أنتم إذا أكرمكم الله عععز(( بل ل تكرمون اليتيمتعالى: 
وجععل بععالنعم ل تعطفععون علععى المسععتحقين للكععرام وهععم اليتععامى،
اا بععل جنععس اليتععامى، اا واحد قفاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيم
واليتيم قال العلماء: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنععثى،

 )) ،(( بل ل تكرمششون اليششتيموأما من مععاتت أمععه قفليععس بيععتيم 
 )): يشمل الفقير من اليتععامى، والغنععي مععناليتيموقوله تعالى: (( 

اليتامى، حتى الغني من اليتامى ينبغي الحسععان إليععه وإكرامععه لنععه
انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصععالحه، قفأوصععى اللععه تعععالى بععه

ول تحاضون علششى طعششامحتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. (( 
اا على أن يطعم المسكين،المسكين  )): يعني ل يحض بعضكم بعض

اا ل يفعلعه بنفسعه، قفهعو ل يطععم وإذا كعان ل يحعض غيعره قفهعو أيض
المسكين ول يحض على طعام المسكين، وقفي هذا إشععارة إلععى أنععه
اا علععى إطعععام ينبغععي لنععا أن نكععرم اليتععام، وأن يحععض بعضععنا بعضعع
المساكين ؛ لنهم قفي حاجة، والله تعالى قفي عون العبد ما كان العبد

ال لمششا. وتحبششون المششالقفي عون أخيه.  ((  وتأكلون التراث أك
ججما جبا   )) ما يوريثه اللععه العبععد مععن المععال، سععواء التراث )) : ((ح

وريثه عن ميت، أو باع واشترى وكسب، أو خرج إلععى الععبر وأتععى بمعا
يأتي به من عشب وحطععب وغيععر ذلععك، المهععم أن الععتراث مععا يريثععه
أكلونه النسان، أو ما يوريثه الله للنسان معن المعال قفعإن بنعي آدم ي

ال لما، وأما المععال قفقععال: ((  ججمششا أك جبششا  )): أيوتحبون المششال ح
اا، وهذا هو طبيعة النسان، ولكن اليمان له مؤيثراته قد يكععون عظيم
ا لدى م النسان بإيمانه ل يهتم بالمال وإن جعاءه شعكر اللعه عليعه، وأ
يجب وإن ذهب ل يهتم به، لكن طبيعععة النسععان مععن حيععث هععو كمععا
وصفه الله عز وجل قفي هاتين اليتين، نسعأل اللععه تععالى أن يوقفقنععا
وإياكم لما قفيه الخير والصععل ح وأن يقينععا شععر أنفسععنا إنععه علععى كععل

جكا.شيء قدير. قوله تبارك وتعالى: ((  جكا د كل إذا دكت الرض د



جفا. وجيء يومئششذ بجهنششم يومئششذ جفا ص وجاء ربك والملك ص
)): يذكر اللععه سععبحانه وتعععالىيتذكر النسان وأنى له الذكرى 

جكششاالناس بيوم القيامة ((  جكششا د اا بعععدإذا دكت الرض د  )): أي دكعع
أتدك الجبال، ول بناء، ول أشجار، اا،  اا ول أمت دك حتى ل ترى قفيها عوج
أيسمعهم تمد الرض كمد الديم، ويكون الناس عليها قفي مكان واحد 

يتذكر النسان وأنى لششهالداعي وينفذهم البصر قفي هذا اليوم (( 
 )) ولكععن قععد قفععاتالذكرى. يقول يششا ليتنششي قششدمت لحيششاتي

الوان، إل أننا قفي الدنيا قفي مجععال العمععل قفععي زمععن المهلععة يمكععن
ياللنسان أن يكتسععب لمسععتقره، كمععا قععال مععؤمن آل قفرعععون (( 

قششوم إنمششا هششذه الحيششا ة الششدنيا متششاع وإن الخششر ة هششي دار
 )). متاع يتمتع به النسان كما يتمتع المسععاقفر بمتععاع السععفرالقرار

حتى ينتهي سفره، قفهكذا الدنيا، واعتبر يا أخي، اعتبر ما يستقبل بما
مضى، كعل معا مضععى كعأنه سعاعة معن نهعار، كأننععا الن مخلوقععون،
اا، وينتهععي اا ويمضععي جميععع قفكذلك ما يستقبل سععو ف يمععر بنععا سععريع
ررا، إلى الجداث إلععى القبععور ومععع السفر إلى مكان آخر ليس مستق

ألهششاكمهععذا قفإنهععا ليسععت محععل اسععتقرار لقععول اللععه تعععالى: (( 
ال يقرأ هذه اليةالتكاثر. حتى زرتم المقابر  )). سمع أعرابي رج

والله مششا الزائششر بمقيششم ولبششد مششن مفارقششة لهششذاقفقععال: " 
 "، وهععذا اسععتنباط قععوي وقفهععم جيععد يؤيععده اليععات الكععثيرةالمكان

ثم إنكم بعششد ذلششكالصريحة قفي ذلععك كمععا قفععي قععوله تعععالى: (( 
 )).  وذكععر اللععه سععبحانهلميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون

جفاوتعالى ما يكون قفي هذا اليوم قفقال: ((  وجاء ربك والملك صشش
جفا رفا بعد صف،  (( ص  )): وهععذا المجيععء هععووجاء ربششك )): أي ص

مجيئه ع عز وجل ع لن الفعل أسند إلى الله، وكععل قفعععل يسععند إلععى
الله قفهو قائم به ل بغيره، هذه القاعدة قفي اللغة العربيععة، والقاعععدة
قفي أسماء الله وصفاته كل ما أسنده الله إلى نفسه قفهو له نفسه ل
لرقفععه لغيره، وعلى هذا قفالذي يأتي هو الله عععز وجععل، وليععس كمععا ح
أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله، قفإن هذا إخراج للكلم عن
ظاهره بل دليل، قفنحن مععن عقيععدتنا أن نجععري كلم اللععه ، ورسععوله
على ظاهره وأن ل نحر ف قفيعه. ونقعول: إن اللعه تععالى يجيعء يعوم
القيامة هو نفسه، ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي ل علععم لنععا
به ل ندري كيف يجيء؟ والسؤال عن مثل هذا بدعة كما قال المععام



أسئل عن قععوله تعععالى: ((  الرحمن علششىمالك ع رحمه الله ع حين 
 ))، كيف استوى؟ سائل يسأل كيف استوى؟ كيفالعرش استوى

الستواء؟ قفأطرق مالك برأسه حتى عله الرحضاء ع يعنععي العععرق ععع
لشدة هذا السععؤال علععى قلبععه، لنععه سععؤال عظيععم سععؤال متنطععع،
سععؤال متعنععت، أو مبتععدع يريععد السععوء، يثععم رقفععع رأسععه وقععال: "
الستواء غير مجهول، والكيف غير معقششول، واليمششان بششه

 "، الشاهد الكلمة الخيرة ع السععؤالواجب، والسؤال عنه بدعة
عنه بدعة ع واعتبر هذا قفي جميع صفات الله قفلو سععألنا سععائل قععال:

)). يعني آدم، كيف خلقه؟ كيفلما خلقت بيدي إن الله يقول: (( 
خلقه بيده؟ نقول: هذا السؤال بدعة، قال: أنا أريد العلم ل أحععب أن
يخفى علي شيء من صفات ربي قفأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول:
نحن نسألك أسئلة سهلة هل أنت أحرص علععى العلععم مععن الصععحابة
رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نععم، وإمعا أن يقعول ل، والمتوقعع أن
يقول ل. طيب، هل الذي وجهت إليععه السععؤال أعلععم بكيفيععة صعفات
الله عز وجل أم الرسول عليه الصلة والسلم؟ سععيقول: الرسععول،
اا الصحابة أحععرص منععك علععى العلععم والمسععئول الععذي يععوجه إليععه إذ
ا سعألوا ؛ لنهعم يلعتزمون السؤال أعلم من الذي تسأله ومعع ذلعك م
الدب مع الله عز وجل، ويقولون بقلععوبهم وربمععا بألسععنتهم إن اللععه
أجل وأعظم من أن تحيط أقفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته، والله عز

ول يحيطون بششهوجل يقععول قفععي كتععابه قفععي المععور المعقولععة (( 
اا ل تششدركه البصششار وهششو )). وقفععي المععور المحسوسععة: (( علم

 )). قفنقول: يا أخي الزم الدب، ل تسأل كيععف خلععقيدرك البصار
الله آدم بيده؟ قفإن هذا بدعة، وكذلك بقيععة الصععفات لععو سععأل كيععف
عين الله عز وجل؟ قلنا له: هذا بدعة، لو سأل كيععف اليععد؟ يععد اللععه
عز وجل قلنا: هذا بدعععة وعليععك أن تلععزم الدب، وأن ل تسععأل عععن
كيفية صفات الله عز وجل. لما قال هنا قفععي اليععة الكريمععة (( وجععاء
ربك )) وسأل كيف يجيء؟ ماذا نقول له؟ أجيبوا؟ نقول: هذا بدعة ع
هذه القاعدة التزموها ع هذا السؤال بدعة، وكععل إنسععان يسععأل عععن
كيفية صفات الله قفهو مبتدع متنطععع، سععائل عمععا ل يمكععن الوصععول

)) أن نؤمن بأن اللععهوجاء ربك إليه، قفموقفنا من مثل هذه الية (( 
سيجيء ولكن على أي كيفية ؟ الله أعلم. طيب، لو قال قائععل: هععل
يحتمل أن يكععون مجيئععه كمجيععء النسععان؟ أو كمجيععء الملععك إلععى



مكان الحتفععال؟ الجععواب: ل،هععذا نعلععم أنععه ل يكععون والععدليل قععوله
 )). قفنحععنليس كمثله شيء وهششو السششميع البصششيرتعالى: (( 

نعلم النفعي ول نعلعم اليثبعات، أي نعلعم أنعه ل يمكعن أن يعأتي علععى
كيفية إتيان البشر، ولكننا ل نثبعت الكيفيعة وهعذا هعو الععواجب علينععا،

 " هنا للعموم يعني جميع الملئكة يععأتونأل )) " والملكوقوله: (( 
ينزلون ويحيطون بعالخلق، تنععزل ملئكععة السععماء الععدنيا، يثععم ملئكععة
اا للعظمععة، وإل قفععإن السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهار
اا لعظمععة اللععه ال لكععن إظهععار اا ول شععما الخلق ل يمكن أن يفروا يمينعع
ال لهذا اليوم العظيععم، تنععزل الملئكععة يحيطععون بععالخلق، وهععذا وتهوي
اليوم يوم مشهود يشهده الملئكة والنس والجععن والحشععرات وكععل

)). قفهو يوم عظيم ل نععدركه النوإذا الوحوش حشرت شيء (( 
ول نتصوره لنه أعظم مما نتصور. المر الثالث ممععا بععه النععذار قفععي
هذا اليوم بعد أن عرقفنععا المعر الول وهعو مجيععء اللععه، يثععم صععفو ف

 )) ولععمجيء يومئذ )) (( وجيء يومئذ بجهنمالملئكة  قال: (( 
يذكر الجائي لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنععار تقععاد بسععبعين ألععف
زمام كل زمام منها يقعوده سععبعون ألععف ملععك، ومعا أدراك معا قعوة
الملئكة؟ قوة ليست كقوة البشر، ول كقععوة الجععن بععل هععي أعظععم

أنا آتيكوأعظم بكثير، ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان (( 
 قبل أن تقوم من مقامك وإنششي عليششه )) بعرش بلقيس ((به

لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنششا آتيششك بششه
جرا عنششده  )). قععالقبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مسششتق

العلماء: لن الرجل هذا دعا الله، قفحملتعه الملئكعة قفجعاءت بعه إلعى
سليمان قفي الشام من اليمن ، قفقوة الملئكة عظيمة، وهععم يجعرون
اا هذه النار بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألععف ملععك، إذ
هي عظيمة- نسأل الله العاقفية ونسأل الله أن يجيرنا وإيععاكم منهععا-،
اا هذه النار إذا رأتهم أي رأت أهلها من مكان بعيد، سمعوا لهععا تغيظعع
اا، وليسععت كزقفيععر الطععائرات أو المعععدات، زقفيععر تنخلععع منععه وزقفيععر

كلمششا ألقششي فيهششا فششوج سششألهمالقلععوب - والعيععاذ بععالله-، (( 
تكاد تميششز )). وقععال اللععه عععز وجععل: (( خزنتها ألم يأتكم نذير

 )) تكععاد تقطععع مععن شععدة الغيععظ علععى أهلهععا - والعيععاذمن الغيظ
بالله-، قفلهذا أنععذرنا اللععه تعععالى منهععا قفهععذه يثليثععة أمععور كلهععا إنععذار:
مجيء الرب جل جلله، صفو ف الملئكة، الثالث: التيان بجهنععم.  ((



 )) يتععذكر: يتعععظ، لكععنيومئذ يتذكر النسان وأنى له الذكرى
أنى له التعاظ قفات الوان، انقطع التعاظ  بحضور الجل قفي الععدنيا

وليست التوبششة للششذينقبععل أن يصععل النسععان إلععى الخععرة، (( 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحششدهم المششوت قششال إنششي

 ))، ونسأل اللععه تعععالىتبت الن ول الذين يموتون وهم كفار
اا أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بآياته ونسأله تعالى أن يرزقنععا علمعع

اا.  يقول:  اا واسع اا طيب اا ورزق ال صالح اا وعم (( يا ليتنششي قششدمتناقفع
لحيششاتي. فيومئششذ ل يعششذب عششذابه أحششد ول يوثششق وثششاقه

يومئششذ  )): وهذا هو آخر سورة الفجر يقول الله عععز وجععل: (( أحد
 )): يعني إذا جاء الله قفععي يععوميتذكر النسان وأنى له الذكرى

اا، وأحععاطوا بععالخلق، اا صععفوقف القيامععة، وجععاء الملععك الملئكععة صععفوقف
ذا اليعوم، وحصلت الهوال والقفزاع يتذكر النسان، يتذكر أنه وعد به
وأنععه أعلععم بععه مععن قبععل الرسععل عليهععم الصععلة والسععلم، وأنععذروا
وخوقفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب قفإنه ل يؤمن ولععو جععاءته
كل آية - والعياذ بالله -، حينئععذ يتععذكر لكععن يقععول اللععه عععز وجععل ((

 )) أين يكون له الذكرى قفي هذا اليوم الععذي رأىوأنى له الذكرى
اا؟! واليمان عن المشاهدة ل ينفع، اليمان عععن قفيه ما أخبر عنه يقين
المشاهدة ل ينفع، لن كل إنسان يؤمن بما شاهد، اليمان الناقفع هععو

 )). قفيصدق بمععا أخععبرتالذين يؤمنون بالغيباليمان بالغيب (( 
به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الخر، قفي ذلك اليععوم يتععذكر

 )) أي بعيد أنأنى له الذكرىالنسان ولكن قال الله عز وجل: (( 
ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق يقول النسان:

 )) يتمنععى أنععه قععدم لحيععاته ومععا هععييا ليتني قدمت لحياتي(( 
حياته؟ أتظنون أنه يريد الحياة الدنيا؟ ل واللععه، الحيععاة الععدنيا انتهععت
وقضت، وليست الحياة العدنيا حيعاة قفععي الواقععع، الواقعع أنهعا همعوم
وأكدار، كل صفو يعقبه كدر، كععل عاقفيععة يتبعهععا مععرض، كععل اجتمععاع
يعقبه تفرق، انظروا ما حصل أين الباء؟ أين الخععوان؟ أيععن البنععاء؟
اا، ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء: أين الزواج؟ هل هذه حياة؟ أبد
ل طيب للعيش مادامت منغصة *** لععذاته بادكععار المععوت والهععرم ،
كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين: إما الموت، وإمععا الهععرم، نحععن
لمروا لكن رجعوا إلععى أع اا قفي عنفوان الشباب  اا كانوا شباب نعر ف أناس
أق لهم النسان إذا رآهم قفععي حالععة بععؤس، حععتى وإن ثير أرذل العمر، 



كان عندهم من الموال ما عندهم، وعنععدهم معن الهععل معا عنععدهم،
اا، وإما أن لكنهم قفي حال بؤس، وهكذا كل إنسان إما أن يموت مبكر
لمر قفيرد إلى أرذل العمر قفهل هذه حياة؟ الحياة هي مععا بينععه اللععه أيع

 )) يعنععي لهععيوإن الدار الخششر ة لهششي الحيششوانعععز وجععل: (( 
 يششا ليتنششي )). يقععول هععذا: ((لو كششانوا يعلمششونالحياة التامة (( 
 )).أنى لششه الششذكرى )) يتمني لكن ما يحصععل (( قدمت لحياتي

وثششق وثششاقهقال تعالى: ((  ييو ذذب عششذابه أحششد، ول  فيومئذ ل يع
 )): يعني قفي هذا اليوم ل أحد يعذب عذابه، ول أحد يويثق ويثاقه،أحد

ومعلوم أن هذا الكععاقفر، المععؤمن يأتينععا ذكععر المععؤمن إن شععاء اللععه،
أيلقععى الكاقفر ل يعذب أحد عذابه قفي ذلك اليوم و أخبركم لماذا؟ لنه 
على أهل النار قفي الموقف العطععش الشععديد، قفينظععرون إلععى النععار
كأنها السراب، والسراب هو ما يشععاهده النسععان قفععي أيععام الصععيف
قفي شدة الحر من البقاع حتى يخيععل إليععه أنععه المععاء، ينظععرون إلععى
اا النار كأنها سراب وهم عطاش، قفيتهاقفتون عليها يذهبون إليها سراع
يريدون أي شيء؟ يريدون الشرب، قفإذا جاؤوها قفتحت أبوابها وقععال

ألم يششأتكم رسششل منكششم يتلششون عليكششم آيششاتلهم خزنتهععا: (( 
 )). قد قععامت عليكععم الحجععةربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا

قفيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار، والتوبيخ عععذاب قلععبي وألععم نفسععي
قبل أن يذوقوا ألم النار - أعاذنا الله وإياكم منها -، قفي النار يععوبخهم

اا أعظععم مععن هععذا. ويقولععون ((  ربنا غلبششتالجبار عز وجععل توبيخعع
اا ضششالين. ربنششا أخرجنششا منهششا فششإن علينا شقوتنا وكنا قوم

)) قععال اللععه تعععالى وهععو أرحععم الراحميععن: ((عدنا فإنا ظالمون 
)). أبلغ من هذا الذلل،- والعياذ بععاللهاخسئوا فيها ول تكلمون 

 )) يقوله أرحععم الراحميععن، قفمععناخسئوا فيها ول تكلمون-: (( 
يرحمهم بعد الرحمن؟! ل راحم لهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه
اا مععن عليععه نعلن يغلععي وعلى آله وسلم بأن أهععون أهععل النععار عععذاب
اا يععرى أنععه أشععد النععاس اا أشد منه عذاب منهما دماغه، ول يرى أن أحد
اا، وعليه نعلن يغلي منهما الدماغ، النعلن قفي اا وهو أهونهم عذاب عذاب
أسفل البدن والدماغ قفععي أعله، قفععإذا كععان أعلععى البععدن يغلععي مععن
أسفله، قفالوسط من باب أشد عع أجارنعا اللعه وإيعاكم معن النعار عع ((

)) لنهععم عععفيومئذ ل يعذب عذابه أحد ول يوثق وثششاقه أحششد 
ااوالعياذ بالله ع يويثقون ((  ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعشش



)). أدخلوه قفي هذه السلسلة تغل أيععديهم ععع نسععأل اللععهفاسلكوه 
العاقفيععة ععع ول أحععد يتصععور الن مععا هععم قفيععه مععن البععؤس والشععقاء
اا مععن اا ليتمنععى أنععه لععم يخلععق خوقفعع والعذاب، والله إن النسان أحيانعع

ليت أمي لمالنار، هذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: " 
 "، لن النسان ما يدري، ما يدري ماتلدني، ليتني شجر ة تعضد

هو عليه الن هل هو على صواب أو هو على خطأ؟ هل قفععي عبععاداته
اا وهو أخطر ل يععرى مععاذا رياء؟ هل قفي عباداته بدعة؟ يثم ل يرى أيض

إن الرجل ليعمل بعمششل أهششل الجنششة حششتى مششايختم له به؟ ( 
يكون بينششه وبينهششا إل ذراع فيسششبق عليششه الكتششاب فيعمششل

 )، من الذي يأمن عند المععوت أن يصععدبعمل أهل النار فيدخلها
أو يضل ويأتيه الشيطان ويقول أنا أبوك، اترك يا بنععي السععلم وكععن
اا، إن بعض الناس - والعياذ بالله - عند الموت يفتععن، اا أو يهودي نصراني

ويقال له اخععتر النصععارى اخععتر اليهععود قفععأعرضتعرض عليه الديان، 
، ولهذا نعععوذ مععن قفتنععة المحيععا وإيععش؟ والممععات، ومععنعن السلم

الذي يأمن؟ أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، من الذي يأمن؟
يقول يششا ليتنششي قششدمتإذن على النسان أن يستعد قبل أن  (( 

 )) .لحياتي فيومئذ ل يعذب عذابه أحد ول يوثق وثاقه أحد
يثم ختم الله تعععالى هععذه السععورة بمععا يبهععج القلععب ويشععر ح الصععدر

 ))- اللهععم اجعععل نفوسععنا(( يا أيتهششا النفششس المطمئنششةقفقال: 
يا أيتها النفششس المطمئنششة ارجعششي إلششى ربششكمطمئنععة-، (( 

 )) يقععال هععذا القععولارجعششي إلششى ربششك )) : (( راضية مرضية
للنسان عند النزع قفي آخر لحظة من الدنيا، يقععال لروحععه: اخرجععي
أيتهععا النفععس المطمئنععة، اخرجععي إلععى رحمععة مععن اللععه ورضععوان،
قفتستبشر وتفر ح، ويسهل خروجها من البععدن، لنهععا بشععرت بمععا هععو
أنعم مما قفي الدنيا كلها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

 )، سععوطلموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها( 
النسان العصا القصير، موضع السوط قفي الجنة خير من الععدنيا ومععا
قفيها، وليست دنياك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها، بما قفيها من
النعيم، والملك، والرقفاهية وغيرها، موضع سوط خير من الععدنيا ومععا
قفيها، قفكيف بمن ينظر قفي ملكه مسيرة ألفي عام، ألفي سععنة يععرى
أقصاه كما يرى أدناه، نعيم ل يمكن أن ندركه بنفوسنا ول بتصورنا ((
اء بمععا كععانوا قفل تعلععم نفععس مععا أخفععي لهععم مععن قععرة أعيععن جععزا



 )): يعني المؤمنععة المنععة، المؤمنععةالمطمئنةيعملون )). معنى (( 
اا، المععؤمن يععا اسا من نفععس المععؤمن أبععد المنة لنك ل تجد أطمن نف
أخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صععلى اللععه عليععه

للم من المععؤمن قععال: (  اا لمششر المششؤمن إن أمششره كلششهوس عجب
اا لششه، وإن أصششابته ضضششراء صششبر فكششان خيششر خير، إن أصابته 

اا له  )، مطمئن ماش مع اللععه قفععي قضععاءهضسراء شكر فكان خير
وقدره، ل يسخط عند المصائب، ول يبطر عند النعم، بععل هععو شععاكر
اا، لكععن الكععاقفر أو ضعععيف عند النعم، صابر عند البلء، قفتجده مطمئنعع
اليمان ل يطمئن، إذا أصابه البلء جععزع وسععخط، ورأى أنععه مظلععوم
من قبل الله ع والعياذ بالله ععع حععتى إن بعضععهم ينتحععر ول يصععبر، ول
اا قفععي قلععق، ينظععر إلععى نفسععه وإذا هععو قليععل يطمئن، بل يكون دائم
المال، قليل العيال ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، قفيقععول:
انا عنده مال، عنععده زوجععات، عنععده أولد، أنا لست قفي نعمة، لن قفل
عنده قبيلة تحميه، أنا ليس عندي، قفل يرى للععه عليععه نعمععة، ل يععرى
اا قفععي قلععق، لله عليه نعمة لنه ضعيف اليمان قفليس بمطمئن، دائمعع
ولهذا نجد الناس الن يذهبون إلى كل مكععان ليرقفهععوا عععن أنفسععهم
ليزيلوا عنها اللم والتعب، لكن ما قفي، ل يزيل ذلك عنك إل اليععش؟
لدي إلى الطمأنينععة، قفععالنفس إل اليمان، اليمان الحقيقي هو الذي يؤ
المطمئنة هي المؤمنة اليش؟ المنة، مؤمنععة قفععي الععدنيا، آمنععة مععن
عذاب الله يوم القيامة - اللهم اجعل نفوسنا هكذا -، يا إخواني قععال

لششو يعلششم الملششوك وأبنششاءبعععض السععلف كلمععة عجيبععة قععال: " 
 "، هععل تجععدونالملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسششيوف

أنعم قفي الدنيا من الملوك وأبنععائهم، أجيبععوا؟ ل، ل يوجععد أحععد أنعععم
منهم قفي الظاهر يعني نعومة الجسد، لكععن قلععوبهم ليسععت كقلععوب
المؤمنين، المؤمن الذي ليس عليه إل يثععوب مرقععع، وكععوخ ل يحميععه
من المطر، ول مععن الحععر، ولكنععه مععؤمن، دنيععاه ونعيمععه قفععي الععدنيا
أقفضل من الملوك وأبناء الملوك، لن قلبه مسععتنير بنععور اللععه، بنععور
اليمان، وها هو شيخ السلم ابن تيمية ع رحمه اللععه ععع حبععس وأوذي
قفي الله عز وجل، قفلمععا أدخععل الحبععس وأغلقععوا عليععه الحبععس قععال

فضششرب بينهششم بسششور لششه بششاب بششاطنه فيششهرحمععه اللععه: (( 
اا بنعمععةالرحمة وظاهره من قبله العذاب  )). يقععول هععذا تحععديث

اا يثععم قععال: "  ما يصشنع أعشدائي بششي ششش أي شششيءالله ل اقفتخععار



 ع إن جنتي قفي صععدري عع معا هععي الجنععة؟ اليمععان والعلععميصنعون
 ععع إن نفععوه مععن البلععد عععوإن حبسي خلو ة، ونفيششيواليقيععن ععع 

 " سبحان الله هذا اليقين، هذه الطمأنينععة،سياحة وقتلي شهاد ة
النسان لو دخل الحبس عندنا كان يخمس ويسدس، بناء مسععتقبلي،

جنتي في صششدريما مستقبل أولدي، أهلي، قومي، هذا يقول: " 
ل" وصععدق. ولعععل هععذا هععو السععر قفععي قععوله تبععارك وتعععالى: (( 

 )) . يعني قفي الجنععة ليذوقون فيها الموت إل الموتة الولى
يذوقون قفيها الموت إل الموتة الولى، ومعلوم أن الجنة ل موت قفهععا
ن العدنيا إلعى اا م ل أولى ول يثانية، لكن لمعا كعان نعيعم القلعب ممتعد
دخول الجنة صارت كأن الدنيا والخرة كلها جنة وليس قفيها إل موتععة
واحدة، قفنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن
يجمعنا وإياكم وعموم المسلمين الذين أنعم اللععه عليهععم قفععي الجنععة
من النبيين والصععديقين والشععهداء والصععالحين إنععه علععى كععل شععيء

يا أيتها النفششس المطمئنششة ارجعششيقدير.يقول الله تعالى: ((  
 )): بما أعطاك الله منراضية )) : ((  إلى ربك راضية مرضية 

رضششي )): عند الله عز وجل كما قال تعععالى: (( مرضيةالنعيم، (( 
 )) أي:فششادخلي فششي عبششادي )).  (( الله عنهم ورضششوا عنششه

ادخلي قفي عبادي الصالحين، من جملتهم، لن الصععالحين عبععاد اللععه
هععم خيععر طبقععات البشععر، والبشععر طبقععاته يثلث: منعععم عليهععم،
ومغضوب عليهم، وضالون، كل هذه الطبقععات معذكورة قفععي سعورة،
واش هي؟ سورة الفاتحة (( اهدنا الصراط المستقيم. صراط الععذين
أنعمت عليهم. غير المغضععوب عليهععم ول الضععالين )).وأنععا أسععألكم،
أنتم عندما تقرؤون هذه الية قفي أحدكم يشعر بأن الذين أنعععم اللععه
عليهم هم النبيون والصععديقون والشععهداء والصععالحون، ويشعععر بععأنه
يسأل الله أن يهعديه صععراط هععؤلء؟ أكععثر النععاس ل يشععر لكععن معا
يشعر أن هذه تاريخ يشير إلى تاريخ المععم. وأمععا الطبقععة الثانيععة: ((

 )): هم اليهود وأشباه اليهود مععن كععل مععن علععمالمغضوب عليهم
الحق وخالفه، قفكل من علم الحق وخالفه قففيه شبه من اليهود، كما

من فسد من علمائناقال سفيان بن عيينة ع رحمه الله عقال :  " 
 )) من؟  النصارى، همالضالون ". و : (( ففيه شبه من اليهود

الذين جهلوا الحق، أرادوه لكن عموا عنه - والعياذ بالله -، ما اهتععدوا
ببادنششا ففيششه شششبهإليه، قال ابن عيينة: و"  كل من فسد مششن ع



لباد يريدون الخير يريدون العبادة لكععن مععامن النصارى  " ؛ لنهم الع
عندهم علم ، قفهم ضالون. قفععأقول يععا أخععواني النععاس طبقععات يثليثععة

ادخلي:المنعم عليهم والمغضوب عليهم. والضالون. ولذا يقععول:(( 
 ))، مععن العبععاد؟ المععراد أي الطبقععات؟ الطبقععة الولععىفي عبادي

 )) أي جنته العتي أععدها اللعه ععزوادخلي جنتيالمنعم عليهم. (( 
وجل لوليائه - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها -، أضععاقفها اللععه
اا للخلق بعنايته بهععا جععل وعل، اا، وإعلم اا لها وتعظيم إلى نفسه تشريف
اا غير خلععق الععدنيا، خلععق لنععا قفععي والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلق
الدنيا قفاكهة، ونخل، ورمانا، قفي الجنة قفاكهة، ونخل، ورمان، أتظنععون
اا ل يمكن، لن الله يقععول: (( أن ما قفي الجنة كما قفي الدنيا؟ كل، أبد

و كعان معافل تعلم نفس ما أخفي لهم من قر ة أعين  )). ول
اا هععو مثلععه قفععي إيععش؟ قفععي قفي الجنة كالذي قفي الدنيا لكنا نعلععم، إذ
السم، لكن ليس مثله قفي الحقيقععة ول قفععي الكيفيععة ولهععذا قععال: ((

 )) قفأضععاقفها اللععه إلععى نفسععه للدللععة علععى شععرقفهاادخلي جنتي
وعناية الله بها، وهذا يوجب للنسان أن يرغب قفيها غاية الرغبة، كما
أنه يرغب قفي بيوت الله التي هععي المسععاجد، لن اللععه أضععاقفها إلععى
نفسه، قفكذلك يرغب قفي هذه الععدار الععتي أضععاقفها اللعه إلعى نفسعه،
للم: دلنععي علععى والمر يسير، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسعع

لقد سششألت عششنعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قفقععال: ( 
يأدخششل )- وهو صحيح عظيم -، (( عظيم يزحزح عن النار و فمن 

وإنه ليسير على من يسره اللششه))، ولكن- ( الجنة فقد فاز 
اا، ) - اللهم يسرنا لليسرى-، ( عليه تعبد الله ل تشرك بششه شششيئ

 ... )، وذكععر الحععديث، المهععم أنوتقيم الصل ة، وتؤتي الزكششا ة
لمارة بالسوء هي التي الدين والحمد لله يسير سهل، لكن النفوس ال
تحول بيننا وبين ديننا ، والشععهوات، والشععبهات، ربنععا آتنععا قفععي الععدنيا
حسنة، وقفي الخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ
 .هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب


